
PODANIE O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ  
NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

 
Proszę o przyjęcie mojego dziecka .............................................................................. 
                Imię i nazwisko dziecka                                             
do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2021/2022.  
 
I. Dane o dziecku 

Data i miejsce urodzenia ...................................................................................... 

Adres zamieszkania ................................................................................................ 

Klasa / oddział przedszkolny …………………………………………………………… 

 
II. Dane o rodzicach (opiekunach) dziecka 

Imię i nazwisko ojca / prawnego opiekuna, telefon kontaktowy 

..................................................................................................................................... 

Imię i nazwisko  matki / prawnego opiekuna, telefon kontaktowy 

.................................................................................................................................... 

 
III. Czas przewidywanej obecności dziecka w świetlicy. 
 

Poniedziałek w godzinach......................... 

Wtorek w godzinach.................................. 

Środa w godzinach..................................... 

Czwartek w godzinach............................... 

Piątek w godzinach.................................... 

 
IV. Uzasadnienie przyjęcia dziecka do świetlicy – oświadczenie rodziców/ 
opiekunów 
 
Oświadczam, że niezbędne jest uczęszczanie mojego dziecka / podopiecznego do 
świetlicy szkolnej z powodu obowiązków wynikających z pracy zawodowej obojga 
rodziców / opiekunów. 
 
                 ………………………….. 
         Podpis rodzica/opiekuna 

 
V. Sposób opuszczania przez dziecko świetlicy – Oświadczenie rodziców / 
opiekunów  
 
1. Nie wyrażam zgody na samodzielne opuszczenie świetlicy przez moje dziecko 
 

………………………………………..  
podpis rodzica / opiekuna prawnego  

 
 

 

 



2. Wyrażam zgodę na samodzielne opuszczenie świetlicy przez moje dziecko po 

zakończeniu zajęć lekcyjnych w następujące dni: ……………………………….…. 

……………………………………..………,  o godzinie ……………… i biorę za nie 

pełną odpowiedzialność po wyjściu ze świetlicy 

 
……………………………………….  

  podpis rodzica lub opiekuna prawnego  

 
VI. Osoby upoważnione przez rodziców do odbioru dziecka ze świetlicy 
  
…………………………………………………………………………………………………..
. imię i nazwisko oraz stopień pokrewieństwa 
…………………………………………………………………………………………………..
. imię i nazwisko oraz stopień pokrewieństwa 
…………………………………………………………………………………………………..
. imię i nazwisko oraz stopień pokrewieństwa 
…………………………………………………………………………………………………..
. imię i nazwisko oraz stopień pokrewieństwa 
…………………………………………………………………………………………………..
. imię i nazwisko oraz stopień pokrewieństwa 
 
Warunkiem wydania dziecka ze świetlicy szkolnej osobom w/w jest potwierdzenie 
tożsamości osoby przez nauczyciela świetlicy (np. na podstawie dowodu osobistego, 
prawa jazdy, paszportu). 
 
Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego 
dziecka od momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej upoważnioną przez 
siebie osobę. 
 
W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka 
informacje w formie pisemnej należy przekazać nauczycielowi świetlicy. 
 
Polecenie wydane ustnie dziecku nie będzie respektowane. 
 
 

                                                                          
.......................................................,...... 

                                                                 czytelny podpis rodzica / opiekuna 

 
 
VII. Zobowiązania rodziców / prawnych opiekunów 
 
Zobowiązuję się do punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy szkolnej, 
przyjmując do wiadomości, że przed godziną 700 i po godzinie 17.00 odpowiedzialność 
za dziecko ponoszą rodzice / opiekunowie dziecka. 
 
  .......................................................... 

                                                     czytelny podpis rodzica / opiekuna 

 
                                                                   

 


